Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 2ο κύκλο
του προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ε/Κ και Τ/Κ
κοινότητα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου
“Leading by Example”
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το 2ο κύκλο του σχεδίου πρακτικής
άσκησης στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή κοινότητα και προσκαλεί νέους άνεργους
πτυχιούχους 20-35 ετών οι οποίοι αναζητούν εργασιακή εμπειρία στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Το συγκεκριμένο σχέδιο πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου
“Leading By Example”, σε συνεργασία με το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Ήδη από τον Οκτώβριο 2015, υλοποιείται με επιτυχία η τοποθέτηση Νέων Ανέργων Επαγγελματιών
στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή Κοινότητα σε εταιρείες/οργανισμούς στις δύο
κοινότητες. Το πρόγραμμα επαγγελματικής πρακτικής άσκησης στόχο έχει να προσφέρει σε νέους
άνεργους εργασιακή εμπειρία στην αντίστοιχη κοινότητα, με αποτέλεσμα την απόκτηση πολύτιμων
επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, όπως και άριστη γνώση του
εργασιακού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στην αντίστοιχη κοινότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα τοποθετηθούν για τρεις συνεχόμενους μήνες σε εταιρείες/οργανισμούς στην
Τουρκοκυπριακή κοινότητα, με μηνιαίο επίδομα €500. Το σχέδιο θα είναι ανοικτό για υποβολή
αιτήσεων από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου 2015. Η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται
εξολοκλήρου από το έργο “Leading by Example”‘ Πρόγραμμα ‘Civil Society in Action IV’ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής – Γ.Δ. EuropeAid της ΕΕ..
Οι ενδιαφερόμενοι νέοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις και τις υποβάλουν
ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση: mandreou@ccci.org.cy.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τις αιτήσεις παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την κα Μόνικα
Ανδρέου στο ΚΕΒΕ (τηλ. 22889840).

26/11/2015

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Cypriot Civil Society in Action IV" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455,1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ.+357-22889840, Φαξ.+357- 22668630,
Email: mandreou@ccci.org.cy

APPL. FORM 2 (ΙΝΤΕRΝ)
LEADING BY EXAMPLE ROJECT
CROSS-COMMUNITY EXCHANGE INTERNSHIP PROGRAMME
APPLICATION FORM FOR INTERNS
This application form is completed by the young unemployed graduate
PERSONAL DETAILS
1.

Family name(s):

5.

7.

2.

First (and middle) name:

3.

Date of birth (dd/mm/yy):

Community (Greek or Turkish Cypriot)1:

6.

Home address:

Telephone number:

8.

Email address:

4.

Place of birth:

INTEREST FOR INTERNSHIP
9.

In which sectors of activity would you prefer to work as an Intern? Please list 3 in order of preference.

LANGUAGE SKILLS
10. What is your mother tongue?
11. Other
language(s)

1

READ
Basic

Intermediate

WRITE
Advanced

All applicants must be Cypriot citizens residing in Cyprus.

Basic

Intermediate

SPEAK
Advanced

Basic

Intermediate

Advanced

EDUCATION & TRAINING
12. University or equivalent
NAME, PLACE and COUNTRY

ATTENDED FROM/TO
Month/Year

DEGREE OBTAINED

MAIN COURSES OF STUDY

Month/Year

WORK EXPERIENCE
Please include any work experience, if applicable.
EMPLOYER/PLACEMENT DETAILS

Dates (Month/Year)
From

Paid employment

Funded Internship*
*Sponsor details:

To

Voluntary work

Unfunded internship

Paid employment

Funded Internship*

Summary of main duties

EMPLOYER/PLACEMENT DETAILS

Dates (Month/Year)
From

*Sponsor details

To

Voluntary work
Summary of main duties

13. List of personal activities/interests.

14. List any previous cooperation/involvement with the other community, if applicable.

Unfunded internship

15. SECURITY QUESTIONS
a) Passport/ ID Number:
b) Have you ever been arrested, indicted, or summoned into court as a defendant in a criminal proceeding, or convicted, fined or
imprisoned for the violation of any law (excluding minor traffic violations)?
NO
YES
If yes, please give full particulars of each case in an attached statement.

DECLARATION
16.

I declare that:

 I am unemployed.
 If my application for internship is approved, I will not seek employment elsewhere within the 3 months Internship Programme.
 The statements made by me in this application form are true, complete and correct. I understand that any misrepresentation or

material omission made on this form or other document requested by the CCCI and KTTO may lead to immediate termination
of the internship.
 I hereby confirm that I have read and accepted the General Terms and Conditions governing the “Leading by Example” CrossCommunity Exchange Internship Programme.
CCCI and/or KTTO retain their right of demanding additional information or clarifications, as well as to investigate the data
included in this application form.
I consent to the publication of my name in the local media as an intern under the “Leading by Example” Cross-Community
Exchange Internship Programme.

Yes

□

No

□
DATE (dd/mm/yyyy):

SIGNATURE:

/

/

ADDITIONAL DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THIS APPLICATION FORM
Applicants are required to submit copies (not originals) of the following:
Copies of university degrees and/or diplomas

Recognised English language proficiency certificate

FOR OFFICIAL USE ONLY
Ref. Number:
OFFICER SIGNATURE:

DATE (dd/mm/yyyy):

/

/

Applications can be submitted from 26th November to 17th December 2015
and will be treated on a first-come first served basis until the required number of matching between suitable internhost applicants is completed.
All applications and supporting documents should be delivered/ sent to one of the following addresses either by hand or e-mail:

Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Turkish Cypriot Chamber of Commerce

Deligiorgi 3, 1066 Nicosia, 5th floor,

90, Bedrettin Demirel Caddesi, Lefkoşa

email: mandreou@ccci.org.cy
Attn: Ms. Monica Andreou

email: saltuner@ktto.net
Attn: Ms. Saziye Altuner

This project is co-funded by the European Union under the "Cypriot Civil Society in Action IV" program.

